
दिवस आणि रात्र 
याांची गोष्ट 

  लेखन: जॅक्वी बेली          चचत्र:े मॅथ्यू ललली 



सूयााकड ेउघड्या 
डोळयाांनी थेट कधीही 
बघू नका, अगिी 

उन्हाच्या चष्म्यातूनही 
बघू नका. सूयााचा 
प्रकाश एवढा प्रखर 

असतो की  
तुमच्या डोळयाांना गांभीर 

इजा होऊ शकते.  

दिवस आणि रात्र 
याांची गोष्ट 

ककती छान  
गोष्ट! 

मराठी अनुवाि: सुशील मेन्सन 





रात्री आभाळ काळेकुट्ट होत े
आणि अांगिात गुडूप अांधार 
होता. मध्यरात्र उलटून बराच 
उशीर झाला होता आणि 
सगळीकड ेनीरव शाांतता होती.  
 
बहुतके प्रािी गाढ झोपेत होत.े 
त ेआपापल्या घरटयाांमध्ये 
आणि बबळाांमध्ये झोपले होते.  

मग वाऱ्याच्या झुळकेने एका झाडाची 
पाने सळसळली. घरामागे जमीन आणि 
आकाश याांच्या िर्यान उजेडाची ततरीप 
दिसू लागली.  

मग उजेड पडू 
लागला आणि 
अांधाराला मागे 
सारू लागला.   
 
काळेकुट्ट आभाळ 
राखाडी बनले, मग 
तनळे झाले. सूयााची 
ककरिे धरतीवर 
पसरली. 
क्षिततजावरून सूया 
डोकावला.  

चचवचचव!  
व्वा! 

उजाडलां 
वाटतां!  

पहाट झाली. एक नवा 
दिवस सुरू झाला.  



हळूहळू सूया 
आकाशात वर चढू 
लागला. त्याची 
ककरिे चोहोबाजूांस 
ववखुरली.  
 
सूयाककरिे 
अांगिात पडताच 
अांगिातील 
सगळया गोष्टी 
तापू लागल्या.  

ओलसर गवत 
हळूहळू सुकू लागले 
आणि अचानक 
जीवनाचे चक्र किरू 
लागले.  

रोपटयाांनी आपली 
पाने वर उचलली. 
पाने अधाशीपिे 
सूयााची ककरिे 
वपऊ लागली.  
िीघा अांधाऱ्या 
रात्रीनांतर पानाांना 
आपले अन्न 
बनवण्यास 
सूयाप्रकाशात 
लपलेल्या उजेची 
गरज होती.  

दिवसाच्या 
सुरुवातीला 

उन्हापेिा चाांगलां 
आिखी काही 

नाही.  

सकाळची 
न्याहारी!  

सकाळची 
न्याहारी!  

काहीांनी रोपटी खाल्ली. 
काहीांनी ककड ेखाल्ले.  

न्याहारी! 



पि कल्पना करा, सूया उगवला नाही तर काय होईल?  मला ऊन 
पादहजे.  

सूयााचा प्रकाश आणि 
उष्मिता लमळाली नाही 
तर पथृ्वीवरील 
वनस्पती भुकेने 
मरतील.  

मला 
पाला 
पादहजे!  

वनस्पती खाऊन जगिारे 
प्रािी मेल्यावर इतर प्राण्याांना 
खायला काही उरिार नाही.   

वनस्पती मेल्या तर 
वनस्पती खाऊन 
जगिारे प्रािीही 
मरतील.  

पथृ्वी उजाड होईल, ततच्यावर 
अांधार आणि थांडी पसरेल. 
पि सूया असल्यामुळे आपि 
नशीबवान आहोत!   

सूया एवढ्या तजेाने तळपत 
असल्यामुळे आपल्या खूप 
नजजक आहे असे वाटते. पि 
वस्तुजस्थती अशी नाही. तो 
आपल्यापासून लिावधी, 
कोटयवधी मैल िरू आहे.  

आपल्यापासून एवढ्या िरू असूनही 
सूया आपल्याला जािवतो, आपि 

त्याला बघू शकतो. तो प्रचांड 
तजेस्वी आणि उष्मि आहे. त्याच्या 
जवळपास जािे अशक्य आहे. तसे 

करायचा प्रयत्न केल्यास  
आपि जळून राख होऊ.  

पि सांशोधकाांनी  
सूयााची  
जवळून  

छायाचचत्र े 
घेतली आहेत. खडखड! 

बूम! 

सूया प्रचांड उष्मि असलेल्या वायुांचा महाकाय गोळा आहे. 
त्याच्या आत खोलवर भागात प्रत्येक सेकां िाला अब्जावधी 
ववस्िोट होत असतात. या स्िोटाांमुळेच सूयााकड ेप्रचांड 

उष्मिता आणि तजेस्वी प्रकाश आहे.   
 

मला माांस 
पादहजे. 



तर कुठे होतो आपि?  
असो, सकाळ सरू लागली 
तसतसा सूया आभाळात वर वर 
चढू लागला.   
िपुारपयतं तो सवाात उांच जागी 
पोहोचला.  

बापरे! 
 ककती गरम 

होतांय!  

हो, खरांच! 

सूयाातून इतर प्रकारची 
ककरिेही तनघत होती.  

सूयााचा प्रकाश आपि बघू शकतो. पि 
सूयाातून अशी ककरिेही तनघतात जी 
आपि बघू शकत नाही ककां वा जािू 
शकत नाही. ही ककरिे पथृ्वीवरील 
जीवनास हानीकारक असू शकतात.  

अां....आत 
लशरता येत 
नाहीये.  

सुिैवाने, त्याांतील अनेक ककरिे पथृ्वीचे 
वातावरि रोखून धरते. वातावरिात 
वायुांचे पिर असतात जे पथृ्वीला 
आच्छािनू टाकतात. पि काही 
हानीकारक ककरिे जलमनीपयतं 
पोहोचतातच.  

मीसुद्धा  
चोळते हे 
अांगाला.  

मलुाांनी हानीकारक ककरिाांपासनू 
बचाव करण्यासाठी स्वत:च्या 
अांगाला सनजस्क्रन लावले आहे. 
यामळेु हानीकारक ककरिे त्याांच्या 
त्वचचे ेनकुसान करू शकिार 
नाहीत.  



सयूा डोक्यावर 
आल्यावर अांगिात 
थांडगार सावलीची 
जागा लमळिे 
कठीि झाले.   
 
मग कुटुांबबयाांनी एक 
मोठी छत्री लावली 
आणि ततच्या 
सावलीत सगळे 
बसले.  

ते मला 
पकडू शकत 

नाही.  

 
ववचचत्र 

दिसतोय हा 
पिी!  

प्रकाश ककरिे काच  
आणि पारिशाक 
प्लास्टीकसारख्या 
पिाथातंून आरपार जातो. 
त्यामळेु आपि या 
पिाथातंून पललकडच ेबघ ू
शकतो.   

लाकूड आणि िगड 
याांसारखे अपारिशाक 
पिाथा प्रकाश ककरिे 
अडवतात. त्यामळेु 
त्याांतून आपि आरपार 
बघ ूशकत नाही. या 
पिाथांच्या ववरुद्ध बाजसू 
त्याांची सावली पडत.े  

उन्हात सवा वस्तुांच्या सावल्या पडतात – घरे, झाड,े कुां पि, 
िुलिािी आणि तुमचीसदु्धा! पि या सावल्याांच ेआकार सतत 
बिलत असतात.  

सकाळच्या वेळी, सयूा 
आभाळात खाली असतो तेव्हा 
सावल्या लाांब असतात.  

जसजसा सयूा 
आभाळात वर चढतो, 
सावल्या आखडू होऊ 
लागतात.  

जेव्हा सयूा आभाळात 
डोक्यावर येतो, तेव्हा सावली 
अत्यांत छोटी ककां वा 
जवळजवळ नसतेच.  

िपुारनांतर, सावल्या पनु्हा लाांब 
होऊ लागतात – पि यावेळी त्या 
ववरुद्ध बाजूस पडतात.  



रात्रीच्या 
जेविाची 
वेळ झाली 

का?  

मी लवकर 
झोपेन असां 
वाटतांय!  

हळूहळू सावल्या लाांब 
होऊ लागल्या आणि 
आभाळ अांधारून आल.े  

सयूा बडुाल्यावर , 
त्याच्या 
शवेटच्या 
ककरिाांनी 
आभाळ नाररांगी 
आणि लाल 
रांगात उजळून 
तनघाले. मग 
सयूा मावळला, 
आभाळ काळेकुट्ट 
झाले आणि रात्र 
पडली.  

रात्र! 
रात्र! 

पि थाांबा लमतनटभर – सयूा काही जलमनीत बडुाला नव्हता. जरा ववचार करा!  

असो, खरांय. सयूा स्वत: काही आभाळात 
सरकत नव्हता. आपल्याला तसा भास 
होतो. खरांतर, पथृ्वी किरत असते. पि  
हे बघण्यासाठी तु् हाला अांतराळयानात 
बसावे लागेल! 



पथृ्वीला स्वत:भोवती 
किरण्यासाठी 23 तास 
56 लमतनटे एवढा वेळ 

लागतो.  

जवळजवळ 
24 तास, 
्हिजे पूिा 
एक दिवस.!  

ववषुववतृ्तावर पथृ्वी एका तासात सुमारे 
994 मैल (1600 ककलोमीटर) या 
वेगाने किरते. हा वेग ज्बो जेट 
ववमानाच्या वेगाच्या िपु्पट आहे.   



पहाटेच्या वेळी सयूा अांगिावर 
उगवला तेव्हा पथृ्वीचा तो भाग 
सयूााकड ेवळू लागला होता.   

िपुारच्या वेळी, सयूा अांगिाच्या 
थेट डोक्यावर होता.  

अांगिात सांध्याकाळ झाली 
तेव्हा पथृ्वीचा हा भाग 
सयूाापासनू िरू जाऊ लागला.  

मध्यरात्री, अांगि सयूााच्या 
ववरुद्ध बाजूस गेले. त े
पथृ्वीच्या सावलीत होत.े  

पि अांगिात रात्र पडली तरी 
आभाळ पिूापिे काळे झाले 
नव्हत.े आभाळात पाांढराशभु्र 
प्रकाशाचा कां िील लटकत 
होता. तो चांद्र होता.  

्हिजे? मी 
कमी प्रखर 

आहे?  

चांद्र सयूाापेिा खूप कमी प्रखर 
असतो. कारि चांद्राचा प्रकाश 
त्याचा स्वत:चा नसतो. चांद्र हा 
जीवरहीत िगडाचा गोळा आहे. तो 
आपल्यावर पडलेला सयूााचा प्रकाश 
परत िेकतो, ्हिून तो चमकत 
असतो.   
 

चांद्र हा आभाळातील आपला सवाात 
जवळचा शजेारी आहे. तो पथृ्वीच्या 
सभोवती किरतो – पथृ्वी सयूााभोवती 
किरते तसा.  



तु्ही लोक 
एकच गोष्ट 

वारांवार करून 
थकत नाही?  

चांद्र पथृ्वीच ेपररभ्रमि करतो. पथृ्वी 
सूयााच ेपररभ्रमि करते.  

 सूयााभोवती एक िेरी मारण्यास 
पथृ्वीला 365.25 दिवस 

लागतात. हे ्हिजे एक वषा 
झाले.  

पथृ्वीची किा 595 िशलि मैल 
(958 िशलि ककलोमीटर) आहे. या 

किेत पथृ्वी 67,000 मलै 
(1,08,000 ककलोमीटर) प्रतत तास 
गतीने किरते. अांतराळयानाच्या 

चौपट गती आहे ही!  

आणि सवाात ववस्मयकारक गोष्ट कोिती, ठाऊक आहे?  
पथृ्वीची किा सयूाापासनू अगिी योग्य अांतरावर आहे.  

अरे व्वा!  

अरे व्वा!  

पथृ्वी सयूााच्या 
जवळ गेली तर ती 
प्रचांड उष्मि होईल. 
त्यामळेु समदु्र 
सकूुन जातील. जग 
एक ओसाड वाळवांट 
बनेल.  

पथृ्वी सयूाापासनू 
िरू गेली तर ती 
खूप थांड होईल. 
पथृ्वीवरच ेसगळे 
काही गोठून 
जाईल.  

पि पथृ्वी सयूााला जवळ नाही की 
िरू नाही. इथे वनस्पती, प्रािी 
तसेच मानवाला जगण्यासाठी 
आवश्यक तततकीच उष्मिता आणि 
प्रकाश लमळतो.  



व्वा! त्या 
ताऱ्याांकड े
बघा!  

 तारे खरांतर पथृ्वीवरून 
दिसतात तसे नसतात.  

हे लुकलुकत े
प्रकाशपुांजके अब्जावधी 
मैल िरू आहेत. त्याांतील 
प्रत्येक तारा महाकाय, 
तळपता आगीचा गोळा 
आहे, आपल्या 
सूयाासारखाच!  

व्वा! हे तारे 
बघा जरा!  

कारि आपला 
सयूासदु्धा एक 
ताराच तर 

आहे!  



आिखी काही महत्त्वाची मादहती 

सवाात मोठा कोि?  

पथृ्वीवरून सयूा आणि चांद्र सारख्याच 
आकाराच ेदिसतात. पि चांद्र खरांतर 
पथृ्वीच्या पावपट आकाराचा आहे आणि 
सयूा 100 पट मोठा!  
जर पथृ्वी चरेीच्या बी एवढी असेल तर 
सयूा बीचवर खेळतात त्या बॉलएवढा 
मोठा असेल आणि चांद्र टाचिीच्या 
टोकावर मावेल इतका छोटा!  

मला भीती 
वाटतेय! 

ककती िरू?  

पथृ्वीपासनू सयूा 93 िशलि मलै 
(150 िशलि ककलोमीटर) िरू आहे. 
कारमधनू 60 मलै (90 ककलोमीटर) 
प्रतततास या वगेाने हे अांतर पार 
करायला 177 वष ेलागतील. पि 
सयूाप्रकाश कारपेिा प्रचांड वेगाने प्रवास 
करतो. सयूााचा ककरि पथृ्वीपयतं 
पोहोचायला आठ लमतनटाांपिेा थोडासा 
जास्त वळे लागतो.  

सभोवती किरिे 

तु्ही पथृ्वीवर कोठे राहाता, याने काहीच 
िरक पडत नाही. सयूा नेहमीच पवेूला 
उगवतो आणि पजिमेला मावळतो. तु्ही 
पथृ्वीच्या उत्तरेकडील तन््या भागात 
राहात असाल तर सयूा तुमच्या आकाशाच्या 
िक्षििेकडील तन््या भागात किरतो. तु्ही 
िक्षििेकडील तन््या भागात राहात असाल 
तर सयूा आकाशाच्या उत्तरेकडील तन््या 
भागात किरतो.    
सयूा नेमका कुठे उगवतो ककां वा मावळतो हे 
वषााची ही कोिती वळे आहे, यावर 
अवलांबनू असत.े दहवाळयात उन्हाळयाच्या 
तुलनेत सयूा िपुारी आकाशात खाली 
असतो. दहवाळयात सयूा उशीरा उगवतो 
आणि लवकर मावळतो.  
 

महाकाय आणि खुजे 

तारेसदु्धा अमर नसतात. समुारे 5 
अब्ज वषांनांतर, एके दिवशी, 
आपला सयूासदु्धा नाहीसा होिार.  
 
सरुुवातीला तो िुगेल आणि 
आताच्या 100 पट मोठा होईल. 
सांशोधक याला लाल महाकाय 
्हितात.  
 
यानांतर सयूा आक्रस ूलागेल. 
आिखी लिावधी वषानंी तो एका 
लहान पाांढऱ्या ताऱ्याएवढाच उरेल. 
सांशोधक याला पाांढरा खुजा 
्हितात. यानांतर सयूााच ेतेज 
मांिावल जाईल. 

पाांढरा खुजा 

लाल-महाकाय 

उन्हाळयातील िपुार 

दहवाळयातील िपुार 



करून पाहा  

सूया घड्याळ  

हजारो वषांपवूी, घड्याळाचा शोध 
लागण्यापवूी, वळे मोजण्यासाठी 
लोक सयूााची मित घेत.  
त्यासाठी त्याांनी सन-डायल 
्हिजे सूया घड्याळ बनवले  
होत.े  

 िपुारच्या 
जेविाची 
वेळ झाली.  

आपल ेस्वत:च ेसयूा घड्याळ बनवण्याचा 
प्रयत्न करा. त्यासाठी िक्त एक दिवस लागेल. 
अशी वेळ तनवडा ज्यावळेी सयूा आभाळात 
चमकत असेल आणि तु् ही घरी असाल!  
  
सादहत्य:  
• एक मोठा पाांढरा पठु्ठा ककां वा कागि  
• थोडी चचकिमाती  
• पेजन्सलसारखी एक लाकडी काठी  
• एक पेन आणि मोजपट्टी  
• अलामाच ेघड्याळ 

सयूा घड्याळ बनवण्यासाठी 
एक चाांगली जागा तनवडा. 
घराबाहेर जजथे दिवसभरात 
सावली पडिार नाही आणि 
ततथनू सयूा घड्याळ हटवता 
येिार नाही, अशी मोकळी 
जागा पाहा.   

टेबल, िुटपाथ, उल्टा टे्र ककां वा 
पठु्ठय्ाचा खोका अशा एखाद्या कठीि 
पषृ्ठभागावर कागि ककां वा पठु्ठा ठेवा.  
 
कागि वा पठु्ठा उडू नये ्हिून 
प्रत्येक कोपऱ्यावर एक िगड ठेवा.  

लाकडी काठी उभी 
करण्यासाठी चचकिमातीचा पाया 
बनवा. काठी अगिी सरळसोट उभी 
राहील हे पाहा. मग काठी आणि 
ततचा पाया कागिाच्या मध्यभागी 
ठेवा. पायाभोवती वतुाळ काढा आणि 
पायाच ेस्थान तनजित करा. आता 
पाया या जागेतून हलव ूनका.  
काठीला नोमोन ्हितात. त्यावर 
सयूाप्रकाश पडला की 

सकाळी लवकर उठा. प्रत्येक 
तासाला अलामा वाजेल अशा 
प्रकारे तुमच ेअलामाच ेघड्याळ 
लावनू ठेवा. िरवेळी अलामा 
वाजला की कागिावर काठीची 
सावली कुठे पडली आहे त ेबघा 
आणि त्यावर मोजपट्टी वापरून 
पेनने रेषा काढा. रेषचे्या 
टोकाला वेळ नोंिवा.  

दिवसाच्या अखेरीस, तुमचे सूया घड्याळ 
तयार असेल. पुढल्या दिवशी, नोमोनची 
सावली आणि तु्ही काढलेल्या रेषा याांची 
तुलना करा. सूया आभाळात असेल तोवर 
तु्ही तुमचे हे सूया घड्याळ वेळ 
शोधण्यासाठी वापरू शकता.  

कागिावर 
नोमोनची 
सावली  
पडले. 



ववस्मयकारक  
गोष्टी 

तेजस्वी.... 
पि खपू 
मांि.  

सयूााच्या प्रकाशाला 
पथृ्वीवर पोहोचायला 
िक्त आठ लमतनटे 
लागतात. पि तो 
प्रकाश बनविारी उजाा 
सयूााच्या कें द्रभागापासनू 
पषृ्ठभागापयतं येण्यास 
लिावधी वष ेलागतात.   

सयूााचा पषृ्ठभाग िरुून 
गुळगुळीत वाटतो पि त्यावर 
सतत उजेची खळबळ चाल ू
असत.े त्यावरून िर ििाला, 
उष्मि वायचु्या महाकाय ज्वाळा 
अवकाशात उसळत असतात. 
या ज्वाळाांची उांची 
हजारो मलै  
अस ूशकत.े  

एका ताऱ्यापासनू िसुऱ्या ताऱ्यापयतंच ेप्रचांड 
अांतर सांशोधक प्रकाशवषा एकक वापरून 
मोजतात. एक प्रकाशवषा ्हिजे प्रकाशाने 
एका वषाात कापलेले अांतर, ्हिजे 5,900 
अब्ज ककलोमीटर.  

याला काही 
वेळ लागेल.  

समाप्त  


